
 

 

 

 

 

 

POLEDNÍ MENU 17.5.-21.5. 
 

 

Týdenní nabídka: 

Lékárníkova gulášová polévka s rozpečeným chlebem a čerstvou majoránkou v sádle  65 

Smažený telecí řízek 140g podávaný s pažitkovým bramborem          160 

Hovězí svíčková pečeně podle M.D. Rettigové 140g s kynutým knedlíkem         150 

Kofta kebab v arabském chlebu s čerstvou zeleninou a jogurtovo-koriandrovým dresinkem  160   

 

 

Pondělí 

Slepičí vývar s masem, zeleninou a žemlovými knedlíčky    40 

Rajská omáčka s hovězím masem, variace knedlíků  135 

Zapečené smetanové lasagne s mletým masem, sýrový přeliv a listový salátek 145 

Máslový kuřecí Supreme se špenátovým italským rizotem a sušenými rajčaty    165 

 

Úterý 

Dýňový krém s dýňovými semínky, dýňový olej a krutony    42 

Smažený karbanátek s petrželkovým vařeným bramborem a míchaným salátkem   129 

Hovězí Stroganoff s jasmínovou rýží    155 

Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, opečenou slaninou a rozpečenou bagetkou    155 

 

Středa 

Krémová česnečka z pečeného česneku se slaninou a ½ vejce 63°C    42 

Pečené kuřecí stehýnko s nádivkou a vařeným bramborem    125 

Smažený vepřový řízek z pečeně s lehkým bramborovým salátem a citronem    135 

Hovězí steak Top side s liškovou omáčkou a zeleninovým krupotem    175 

 

Čtvrtek 

Čočková polévka s párkem   39 

Kynuté meruňkové knedlíky s nádechem bazalky podávané s vanilkovým přelivem   120 

Špagety aglio olio e peperoncino sypané parmezánem   130 

Hovězí na česneku, smetanový špenát a bramborové špalíky    140 

Chef´s salát s trhaným uzeným kolínkem, chlebovými krutony a vejcem    155 

 

Pátek 

Zelňačka s klobásou    41 

Buřty na černém pivě s chlebem a feferony    125 

Cuketovo-špenátový quiche s bylinkovým dipem a listovým salátkem    135 

Konfitované kachní stehno s pečenými grenaille s jablky a špekem, kedlubnové ragú    175 

 
 

 
 

 
 
 
Ceny jsou uvedeny v Kč. Rezervace na čísle: +420 735 123 648  
Facebook & Instagram: @lekarnaplzen; www.hospodskalekarna.cz  
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.  

 
 

 

http://www.hospodskalekarna.cz/


 

 

 

 

 
 

LUNCH MENU 17.5.-21.5. 
  

 

Weekly menu: 

Fried veal schnitzel 140g served with chive potatoes          160 

Beef sirloin in cream sauce by M.D. Rettigová 140g with yeast dumpling         150 

 
 

 

 

Monday 

Lentil soup with sausage 39 

Potato pancakes with roasted bacon and onion 115 

Chicken roll stuffed with leaf spinach, mozzarella and sun-dried tomatoes, herb mashed potatoes 135 

Grilled pieces of tenderloin on vegetable salad with spelled pasta and balsamic dressing 145 

 

Tuesday 

Chicken broth with vegetables and garlands gay 39 

Fried meatball with boiled potatoes and pickles 125 

Znojmo roast beef in sauce with rice 135 

Caesar salad with grilled chicken breast and toasted baguette 155 

 

Wednesday 

Garlic soup of smoked ribs, bread croutons 39 

Baked pasta with ham, sour salad 125 

Fried chicken fillet in cornflakes, mashed potatoes and vegetable salad 135 

Tortilla with vegetables, cheese croquettes and coriander mayonnaise 155 

 

Thursday 

Carrot cream with pickled ginger and coriander 39 

Yeast blueberry dumplings with sugar, butter, grated cottage cheese and sour cream 115 

Fried cauliflower with boiled potatoes and tartar sauce 125 

Beef with dill sauce, egg and bread dumplings 135 

Nicoise salad with grilled tuna and grenaille potatoes 155 

 

Friday 

Cabbage soup with sausage 39 

Pork liver on onion with rice 125 

Chicken cordon bleu, mashed potatoes and carrot salad 135 

Confit of duck leg with roasted potato slices, cabbage fricassé 169 

 

 

 

 
 
 

Prices are in CZK. Reservations on: +420 735 123 648  
Facebook & Instagram: @lekarnaplzen; www.hospodskalekarna.cz  

List of allergens is on request at staff. 

 


